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Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 

Declaració responsable sobre compatibilitat d’altres activitats públiques sanitàries amb la 
finalitat d'afrontar la pandèmia SARS-CoV-2 (art. 11 Decret llei 7/2020) 

En el DOGC de data 19.03.2020 ha estat publicat el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

 L’article 11 de l’esmentat Decret Llei estableix la mesura següent: 

“Article 11 

 Declaració d'interès públic i compatibilitat del desenvolupament, per part del personal sanitari del 
sistema públic, d'altres activitats públiques sanitàries. 

Amb caràcter excepcional i transitori, amb la finalitat d'afrontar la pandèmia SARS-CoV-2 i durant la 
vigència del present Decret llei, es declara d'interès públic que el conjunt del personal sanitari del 
sistema públic pugui desenvolupar altres activitats públiques sanitàries en els sectors, serveis, 
empreses públiques, centres i unitats que es preveuen en els punts 1 i 2 de l'Acord GOV/183/2013, de 
23 de desembre, prorrogat per l'Acord del GOV/185/2019, de 17 de desembre,  i consegüentment, 
esdevé compatible l'exercici d'aquestes activitats públiques. 

 En aquest cas, no és necessari obtenir l'autorització expressa i formal prèvia a l'exercici de la segona 
activitat, que serà substituïda per una declaració responsable.” 

 El  personal sanitari que es trobi en el supòsit previst a l’article 11 del Decret llei 7/2020, de 17 de 
març, haurà d’emplenar la següent declaració responsable i presentar-la davant del Departament, 
l’entitat o el centre on desenvolupa la seva activitat pública sanitària principal. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament de Salut 

Declaració responsable en relació amb la compatibilitat del desenvolupament, amb 
caràcter excepcional i transitori, d’altres activitats públiques sanitàries, amb la finalitat 
d'afrontar la pandèmia SARS-CoV-2 (art. 11 Decret llei 7/2020, de 17 de març) 

DADES DE LA PERSONA DECLARANT 

Nom i Cognoms NIE/NIF 

Telèfon de contacte Adreça electrònica de contacte 

Declaració 

Declaro responsablement, de conformitat amb el que disposa l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 11 del 
Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de 
salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i 
econòmic: 

1. El desenvolupament, amb caràcter excepcional i transitori, de les activitats públiques sanitàries
que consten a continuació.

2. Les esmentades activitats públiques sanitàries es compatibilitzen amb la finalitat d'afrontar la
pandèmia SARS-CoV-2.

ACTIVITATS AL SECTOR PÚBLIC 

1. Activitat pública sanitària principal

Departament, entitat o centre 

Municipi Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional 

2. Activitats públiques sanitàries secundàries

Departament, entitat o centre 

Municipi Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional 
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Departament, entitat o centre 

Municipi Lloc de treball/ Cos/Categoria o grup professional 

Departament, entitat o centre 

Municipi Lloc de treball/Cos/Categoria o grup professional 

Municipi Data 

Signatura de la persona declarant 

Informació sobre tractament de dades 

Identificació del tractament: Declaració responsable en relació amb la compatibilitat del desenvolupament, amb caràcter excepcional i transitori, 
d’altres activitats públiques sanitàries (art.11 Decret llei 7/2020, de 17 de març). 
Responsable del tractament: Departament de Salut. Secretaria General. Travessera de les Corts, 131-159, 0802 Barcelona 
Delegat/ada de protecció de dades: director/a de la Fundació TIC Salut Social. Contacte: dpd@ticsalutsocial.cat. 
Finalitat: Declaració responsable en relació amb la compatibilitat del desenvolupament, amb caràcter excepcional i transitori, d’altres activitats 
públiques sanitàries (art.11 Decret llei 7/2020, de 17 de març). 
Conservació de dades: Conservació permanent d’acord amb la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental.  
Legitimació: compliment d’una obligació legal: art. 11 Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, 
de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.  
Destinataris: empleats públics sanitaris al servei del Departament de Salut i del seu sector públic, que resten en l’àmbit d’aplicació de la 
normativa d’incompatibilitats i que declaren el desenvolupament, amb caràcter excepcional i transitori, d’altres activitats públiques sanitàries 
d’acord amb el Decret llei 7/2020, de 17 de març. 
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets de d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat i 
sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Secretaria General del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, 0802 
Barcelona) o bé mitjançant l’adreça electrònica protecciodades.salut@gencat.cat.  

Informació sobre transparència 

Finalitat: Publicitat activa de les autoritzacions de compatibilitat, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern.  
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets en relació amb la publicitat activa, presentant un escrit adreçat a la 
Secretaria General del Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona). 
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